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Verksamhetsplan för år 2015 och framåt
1 o 2. Vattenkontroll
Kontrollprogrammet följer i stort tidigare uppläggning med Ekologgruppen som utförare.
Kontrollprogrammet består av följande kemiska och fysikaliska undersökningar.
Vattenföring, syrgashalter, biologisk syreförbrukning, mängd finpartikulärt suspenderat
material, grumlighet, pH, ledningsförmåga, kväve, fosfor, metaller i vatten och vattenmossa
samt bekämpningsmedel. Med hjälp av nederbördsdata och modellberäkningar av
vattenföringen kan transporten av ämnen ut i havet beräknas och jämföras mellan olika år.
Vidare mäts artsammansättning av kiselalger som kan användas för att bedöma vattnets
kvalitet. En viktig del i kontrollprogrammet är studien av bottenfauna. Den kan också
användas för att bedöma vattnets kvalitet.
Provtagningen av bekämpningsmedel sker mars, maj, juni, juli, augusti och november. Kontrollprogrammets utformning och rapportering utvärderas och förbättras, särskilt bör möjligheten till utökade statistiska analysmetoder beaktas. Den Internetkompatibla databasen för
vattenkontrollen uppdateras så att aktuella mätdata kan avläsas via vattenrådets hemsida, länk
till excelfil med de senaste mätningarna läggs under rubriken ”Tillstånd” på hemsidan. Långa
mätserier illustreras grafiskt så att eventuella trender kan framgå och är kompletterade med
SNV:s gamla bedömningsgrunder. Om vattendirektivets implementering och arbetet med nya
bedömningsgrunder medför andra typer av gräns- och eller riktvärden eller liknande bör det
arbetas in i databasens presentationsdel om så är tekniskt och praktiskt möjligt så att mätvärdenas innebörd kan tolkas. Databasens information om bekämpningsmedel uppdateras.
En viktig del övervakningen av Saxån och Braåns vattenmiljöer är att mätningarna kan användas i olika sammanhang för att bedöma tillståndet och behov av vattenvårdande åtgärder.
Det är viktigt att övervakningen är tillgänglig. I den nationella miljöövervakningen finns ett
antal så kallade datavärdar. Dessa tar emot miljöövervakningsdata, kvalitetssäkrar dem och
gör dem allmänt tillgängliga för ytterligare bearbetning. Under 2015 bör en översyn göras av
vilka data som saknas hos de nationella datavärdarna. Data som saknas bör rapporteras dit.
1. Fysikaliska och kemiska parametrar i vatten, rapporteras till SLU. Data finns endast t o m
2007.
2. Metaller i vatten, rapporteras till SLU. Där har inga data rapporteras.
3. Metaller i mossa, är osäkert om det finns någon datavärd tar emot data av denna typ.
4. Bekämpningsmedel i vatten, rapporteras till SLU http://www.slu.se/sv/webbtjanstermiljoanalys/vaxtskyddsmedel-i-miljon/introduktion/
5. Kiselalger i vattendrag, rapporteras till SLU. Inga rapporter finns.
6. Bottenfauna. Rapporteras till SLU samt till Ekologgruppens databas för södra Sverige.
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Det nya sättet att rapportera resultatet av vattenkontrollen med en kort sammanfattning och
övrigt material i bilagor på hemsidan fortsätter.
Den automatiska provtagningsstationen vid Forsgård nära punkt provpunkt 16 i Saxån är i
drift. Stationen mäter vattennivå (som kan räknas om till flöde), grumlighet, konduktivitet, pH
och vattentemperatur. Datat finns tillgängligt på https://ehp-data.com. Inloggningsuppgifter
kan fås av arbetsgruppen.
Nytt kontrollprogram ska upphandlas under 2015.
3. Information
Saxån-Braåns vattenvårdskommittés och Saxån-Braåns vattenråd delar nu hemsida. Den nya
sidan etablerades under slutet av 2014 och har utvecklats våren under 2015. Ytterligare
material ska läggas in under 2015. Bland annat planeras en översikt över vilka vattenvårdande
åtgärder som genomförts sedan 1970-talet att utarbetas. Vidare ska handlingar från kommitténs och vattenrådets verksamheter finnas tillgängliga på hemsidan. Hemsidan är gjord i
Wordpress som underlättar kommunikation med allmänheten genom sin bloggfunktion.
Uppdatering av Åmansboken fortsätter. Skolor erbjuds exkursioner till vattendragen. Bland
lämpliga mål kan Svalövssjön, Dösjebro, Trollenäs, Vallarna och Häljarp nämnas.
Kommittén har erhållit LOVA-medel för att sammanställa befintligt kartmaterial till ett vattenstrategiskt planeringsunderlag. Materialet ska i huvudsak kunna ses i kartform och det ska
vara möjligt att ”zomma” ner på en detaljerad delavrinningsnivå. Presentation av Saxån och
Braån via Google Maps ( se: http://www.infomaps.se/kml1812_2004.html#) eller liknande
kan då utökas och allmänheten enkelt få tillgång till materialet.
4. Saxån-Braåns natur- och rekreationsvärden
Landskapet i anslutning till Saxån-Braån har stora naturvärden och är betydelsefullt för det
rörliga friluftslivet. Vissa partier har idag stora värden medan andra är svårtillgängliga, svårforcerade och/eller har ringa naturvärden. Det är sannolikt att behovet av närrekreationsområden ökar i framtiden. Den utförda kartläggningen av Saxån-Braåns nuvarande och potentiella
natur- och rekreationsvärden används för att fortsätta genomförandet av naturvårdande och rekreationsbefrämjande åtgärder. Informationen ska finnas tillgänglig via kommitténs hemsida.
Kommittén har intentionen att initiera naturvårdsåtgärder som gynnar hotade djur och växter
som är beroende av vattenmiljöer om finansieringsmöjligheter finns. Kommittén stödjer aktiviteter som syftar till att öka natur- och rekreationsvärdena.
5. Vattenråd
Kommittén deltar i vattenrådets verksamhet.
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Budgetförslag
Budgetpost
Årlig vattenkontroll, utökad
provtagning av bekämpningsmedel
Information: hemsida, databas över
dammar, exkursioner, vattenråd,
åmansbok
Åtgärder: inventering, arbete med
vattenvård och naturskydd, vattenråd.
Övriga kostnader
Summa
Kostnad per kommun

2015
350 000:

2016
360 000:-

60 000:-

50 000:-

0:

0:-

10 000:420 000:-

10 000:420 000:-

105 000:-

105 000:-

Vattenrådets verksamhet kan påräkna ett statligt bidrag om 50 000 kr.
LONA medel har beviljats för 2015 och 2016 på 100 000 kr.
Region Skånes miljövårdsfond har beviljat medel till uppdatering av Åmansboken på
50 000 kr.

